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Nechce SA Vám upRAToVAť? NeupRATujTe!
Nechce SA Vám zdobiť? NezdobTe!
bojíTe SA jeSť NA ViANočNých TRhoch, 
lebo pRibeRieTe? TAk TAm NechoďTe!
Nechce SA Vám NAkupoVAť pRe SVojich blízkych? 
NeNAkupujTe, To Si NAjdlhšie zApAmäTAjú!
NechceTe SA S Nikým STReTáVAť, lebo NechceTe 
Nikoho Vidieť? TAk zoSTAňTe domA...

 mgr. art. Andrea marešová
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všETKýM OPTIMISTOM 
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KRáSNE SvIATKY.

VyzdobTe byT od VýmySlu SVeTA, Nech To SVieTi, 
žiARi A pRoVokuje, Veď kedy, Ak Nie TeRAz.
NAkúpTe SVojím milým NezmySly, kToRé by 
Si SAmi pRi zdRAVom Rozume Nikdy Nekúpili, 
uRčiTe SA poTešiA.
oblečTe Si ViANočNý pulóVeR, kockoVANú 
Sukňu, čeRVeNú kožušiNoVú ušANku, pRoSTe 
VšeTko, po čom TúžiTe, TeRAz SA Vám Nebude 
NikTo SmiAť.
zjedzTe NA ViANočNých TRhoch lokšu, kAčku, 
šTRúdľu, šAmRolu A zAlejTe To puNčom A 
poTom puNčom. Nič SA Vám NeSTANe.
VyobjímAjTe A VybozkáVAjTe VšeTkých, čo 
máTe RAdi A VýNimočNe Aj Tých, čo Až TAk 
NemuSíTe. NiekTo od NebeSkej bRáNy To už 
pRedSA leN uVidí...
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jeSeň/zimA 2011 predstavuje prvú kompletnú kolekciu GANT, ktorú vytvoril nový kreatívny riaditeľ tejto značky bob Andrews. kolekcia re-
špektuje bohaté dedičstvo značky, ale zároveň rozvíja gantovský vzhľad - americké športové oblečenie s európskou inšpiráciou. V tejto sezóne 
ponúka GANT širokú kolekciu na najrôznejšie príležitosti. od rafinovaného mestského oblečenia inšpirovaného lovom až po športovoelegantné 
kúsky ideálne na výlety do hôr. kolekcia je členená do troch inšpiračných tém: RoyAl exceNTRicS, SkiiNG iN ASpeN a chRiSTmAS iN VeRmoNT. 
Nechýba ani luxusný dámsky rad GANT collecTioN.

Značka Gant je pretkaná bohatou 
tradíciou výroby neformálneho 
oblečenia vysokej kvality. spája 
americkú ležérnosť s európskou 
eleGanciou ////////////////////////////////////
jej hodnoty sú nerozlučne späté s autentickým dedičstvom amerického východ-
ného pobrežia, pochádzajúcim z roku 1949, keď bola spoločnosť založená. odvtedy 
sa ďalej vyvíjala, načerpala inšpiráciu z európy nielen v oblasti látok a návrhov, 
ale aj v oblasti životného štýlu. dnes je vskutku globálnou lifestylovou značkou. 
kolekcia značky GANT ponúka široký sortiment pánskej, dámskej i detskej módy 
nielen na voľný čas. V licencii značky GANT sa tiež navrhujú a predávajú hodinky, 
obuv, okuliare, parfumy a v neposlednom rade luxusné bytové doplnky GANT 
Home. Na Slovensku pôsobí módna značka GANT už od roku 2001 a jej prvá 
predajňa v Nitre bola otvorená v roku 2011 v Galérii mlyny.

predajňu GANT nájdete na 1. poschodí v Galérii mlyNy

Woman
&man



Win
ter
cou
ture pr

ed
aj

ňu
 N

eW
 y

o
Rk

eR
 n

áj
de

te
 n

a 
pr

íz
em

í a
 1

. p
os

ch
od

í G
al

ér
ie

 m
ly

N
y 

v 
N

it
re

.

klobúk 14,95 EUR
blúzka 19,95 EUR

sako 49,95 EUR
nohavıce 39,95 EUR
topánky 34,95 EUR

legíny 12,95 EUR
topánky 39,95 EUR

prsten 4,95 EUR
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dzinsy 39,95 EUR
trıcko 12,95 EUR
kosela 24,95 EUR
cıapka 19,95 EUR
sál 14,95 EUR

pulóver 24,95 eur
sveter 6,95 eur
nohavıce 49,95 eur

pulóver 24,95 EUR
bunda 49,95 EUR

topánky 29,95 EUR
nohavıce 39,95 EUR
mıkına 29,95 EUR 

kabát 59,95 EUR
sukna 24,95 EUR

dzinsy 39,95 EUR
kosela 24,95 EUR
bunda 69,95 EUR
trıcko 9,95 EUR

˘

kosela 24,95 EUR
trıcko 9,95 EUR
sál 9,95 EUR
cıapka 12,95 EUR

rukavıce 2,95 EUR
bunda 49,95 EUR
mıkına 24,95 EUR
cıapka 12,95 EUR

rukavıce 29,95 EUR
bunda 49,95 EUR
opasok 4,95 EUR
trıcko pásıky 12,95 EUR
trıcko zelené 9,95 EUR

˘



RASTliNNá kozmeTikA využíva regeneračnú silu rastlín, ich životodarnú 
energiu a odolnosť pre Vašu krásu. je to kozmetika prinášajúca výni-
močné zmySloVé zážiTky prostredníctvom farieb, textúr a vôní. je to 
kozmetika podliehajúca prísnym bezpečnostným a ekoloGickým pRAVi-
dlám. objavte svet krásy z rastlín. 
V roku 1959 sa bretónska dedinka la Gacilly vyľudňovala. yves Rocher si 
v tej dobe stanovil jediný cieľ: zastaviť odchod ľudí do miest. Svoj podnik 
spájajúci prírodu a ženskú krasu začal budovať v podkroví svojho rod-
ného domu, ktoré mu slúžilo ako laboratórium. pán yves Rocher veril 
v účinky kozmetických výrobkov na báze rastlín a presadzoval ich do-
stupnosť pre všetky ženy. Rastlinný svet bol pre neho jediným zdrojom 
výroby oveľa skôr, než z tohto zdroja začali čerpať konkurenti z kozme-
tického priemyslu. za jedinečným know-how spoločnosti yves Rocher tak 
stojí 50 rokov skúseností. yves Rocher bol prvý a to i dnes zabezpečuje 
výnimočné postavenie na kozmetickom trhu. značka yves Rocher, verná 
svojim koreňom a zastávajúca rovnaké zásady ako v dobe svojho vzniku, 
má v súčasnej dobe viac ako 30 miliónov priaznivcov v 80 krajinách sveta. 
značka yves Rocher využíva niekoľko spôsobov predaja (sieť kamenných 
obchodov, internetový predaj, v niektorých krajinách predaj na dobierku 
a prostredníctvom siete samostatných predajcov). Sieť kamenných ob-
chodov dnes predstavuje 50 % obchodného obratu značky.
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COULEURS NATURE Limitovaná edícia

Túto zimu vládnu intenzívne farby inšpirované okvetnými lístkami rastlín. 
prelínajú sa v nich tri čisté a intenzívne farby: čarovná nočná modrá, 
záhadná tmavo zelená a sviatočná slivková. ľahká púdrová textúra sa 
ľahko nanáša. paleta obsahuje tiež jemný zlatistý odtieň, ktorý zvýrazní 
farbu zvyšných troch odtieňov a rozžiari Váš pohľad. 

objavte novú vôňu MOMENT DE BONHEUR 
PRE ŽENY. Vôňu iskrivú a podmanivú, ktorá 
podčiarkne Vašu ženskosť. buďte šťastná 
a istá si sama sebou.

parfumová voda 30 ml
parfumová voda mini 5 ml
mydlo 50 g

21
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predajňu yVeS RocheR nájdete na prízemí Galérie mlyNy. 

PALETA OČNÝCH TIEŇOV 
Vert noir, bleu nuit, 
prune noir, 
enlumineur

Tipy NA
VIANOČNé
dARčeky

páči sa Vám náš obchod a koncept 
spoločnosti? Staňte sa našim 
franchisingovým partnerom. 

Viac informácií 
na www.yves-rocher.sk

chceTe 
SA STAť

FRANCHISINGOVÝM 
pARTNeRom?

yves Rocher sa inšpiroval rozprávkovými kvetmi žiariacimi 
krásou, aby vytvoril jemnú kvetinovú vôňu. krehkú ako 
krídla vážok a ľahkú ako dych. 
1. SpRchoVAcí A kúpeľoVý Gél 300 ml / 2,90 € 
2. TekuTé mydlo NA Ruky 300 ml / 2,90 € 
3. TeloVé mlieko 300 ml / 4,60 € 
4. hydRATAčNý kRém NA Ruky 75 ml / 2,90 € 
5. bAlzAm NA peRy 4 g / 2,90 € 

Fleur Feerique

SO ELIxIR PRE ŽENY
parfumová voda 30 ml
parfumová voda mini 5 ml
mydlo 50 g

COMME UNE EVIDENCE 
GREEN PRE MUŽOV
Toaletná voda 75 ml  
Sprchovací gél 75 ml

23,90 
EUR

27,50 
EUR

27,50 
EUR

13,80 
EUR

PREDLŽUJÚCA ŠPIRÁLA S KEFKOU 360°

16,80
EUR



práve vy 
môžete 
byť 
hvieZdou  

nitrania si už veľmi radi zvykli na pravidelnú 
možnosť zúčastniť sa castingov eXit a cHarlie 
BroWn v galérii mlyny v nitre. ešte stále však 
je veľa ľudí a krásnycH mladýcH dievčat, 
ktoré sa HanBia a majú záBrany. aké kritériá 
By mali teda spĺňať pre jednotlivé divízie?
Zora Leščáková: do castingovej agentúry CHARLIE BROWN sa môže 
zaregistrovať každý, bez obmedzenia veku aj vzhľadu. Ak si pozriete 
reklamy, nehrajú v nich iba krásni mladí ľudia. Naša agentúra je na 
trhu pomaly 12 rokov a za ten čas sme mali už naozaj rôzne požiadavky 
na ľudí. pre fínsku stávkovú spoločnosť nám v spote vystupovala 85- 
ročná babička, pre plienky pampers či sušené mlieko Nestle 8-mesačné 
deti, pre rakúskeho klienta sme castovali veľmi tučných mužov 
v strednom veku, pre slovenskú poisťovňu sme dodávali účinkujúcich 
rôznych rás a pod. častokrát sa nám stalo, že sa prišli zaregistrovať 
deti s rodičmi, prehovorili sme ich, aby sa nafotili aj oni a nakoniec 
dostali prácu práve dospelí, ktorí najprv ani nemali záujem byť 
v agentúre. Snažíme sa, aby sme mali v našej databáze čo najväčší 
počet ľudí rôzneho veku, vzhľadu, schopností, teda aby sme mohli 
splniť akékoľvek zadanie klienta. preto sú u nás všetci ľudia vítaní.
Daria Darvašiová: Na rozdiel od castingovej divízie v ExIT sú podmienky 
pre prijatie náročnejšie - na modeling hľadáme dievčatá od 12 do 18 
rokov s výškou nad 170 cm, ale je pravda, že tie najlepšie modelky 
na začiatku svojej kariéry tieto kritériá nespĺňali. Ako sa hovorí: 
„v modelingu vždy výnimka potvrdzuje pravidlo“. Takže ak chcete 
vyskúšať a nespĺňate všetky podmienky, kľudne príďte na casting.

modelingová agentúra ExIT, založená v roku 1999, patrí spolu s jej 
castingovou divíziou CHARLIE BROWN medzi najlepšie a najúspešnejšie 
agentúry na Slovensku. Obchodná Galéria Mlyny v Nitre pri otvorení 
v roku 2009 nadviazala s agentúrou úzku spoluprácu, ktorá sa do 
dnešného dňa veľmi úspešne rozvíja. Na väčšine kampaní mlyNoV 
sa prezentovali práve modelky, ale i bežní ľudia z castingovej divízie, 
na módnych prehliadkach, ktoré sa v mlynoch pravidelne konajú, 
vždy neprehliadnuteľne žiaria modelky a modeli práve z modelingovej 
agentúry exit. dlho očakávanými akciami sú pravidelné castingy, 
ktoré ExIT v MLYNOCH usporadúva pre budúce modelky, modelov, 
ale ponúkajú i bežným ľuďom možnosť zaregistrovať sa v castingovej 
agentúre chARlie bRoWN a dostať tak príležitosť privyrobiť si 
v rámci reklamy, prípadne filmu. castingy majú veľký úspech nielen 
čo do návštevnosti, ale i úspešnosti vyhľadania nových zaujímavých 
tvárí a tak sme sa s pár otázkami obrátili na castingovú režisérku 
Zoru Leščákovú z divízie CHARLIE BROWN a Dariu Darvašiovú, 
scoutku z divízie ExIT:



BežnéHo oBčana určite zaujme najmä možnosť 
priHlásiť sa do castingovej agentúry.
ako taký casting preBieHa?
zora Leščáková: Registrácia je u nás bezplatná. záujemca zavolá na 
pevnú linku 02/55423445 vždy deň predtým, ako má záujem prísť 
a dohodne si termín v agentúre. Vypíše dotazník, potom ho odfotíme 
a zaradíme do databázy. ľudí, ktorí zodpovedajú zadaniu klienta na 
určitú reklamu, pozveme na casting ku nám do agentúry. V sms 
správe je uvedený klient, pre ktorého je casting robený, termíny, 
v ktorých sa reklama nakrúca/fotí a honorár. už je potom na každom 
pozvanom, či má čas a záujem prísť. Na castingu dostáva castingové 
číslo, s ktorým sa odfotí a následne ide pred kameru, kde s ním 
natočíme krátku hereckú akciu. Tá vždy zodpovedá nejakej sekvencii 
z pripravovanej reklamy a podľa nej režisér vidí, či adept dokáže 
zahrať to, čo sa od neho bude požadovať. celý casting treba brať 
ako zábavu. uvoľniť sa pred kamerou na prvom castingu nie je jed-
noduché, ale na ľuďoch, ktorí k nám chodia na castingy pravidelne, 
je vidieť veľký pokrok v prejave. Takže všetko je len o cviku. pokiaľ  
niekomu aj po viacerých razoch „hranie“ pred kamerou nesadne, nič 
sa nedeje. za skúšku nič nedáte. Registráciou v castingovej agentúre 
sa človek nezaväzuje k tomu, že musí chodiť povinne na všetky 
castingy, na ktoré je pozvaný. Vždy vie, pre akého klienta sa casting 
robí a môže sa aj podľa toho rozhodnúť. 

ak je niekto zaregistrovaný, aká je 
pravdepodoBnosť, že získa prácu? 
zora Leščáková: Na túto otázku je ťažké odpovedať. Sú prípady, 
keď človek pravidelne chodí dva roky na castingy, na ktoré je pozvaný, 
nedostane nič a potom v jeden mesiac dostane aj 3 ponuky práce. 
Alebo príde na casting prvý krát a dostane prácu hneď.

kto vlastne vyBerá konkrétnycH ľudí, 
agentúra aleBo klient?
zora Leščáková: klient nám pošle presné zadanie na typy ľudí, ktoré 
potrebuje do reklamy obsadiť. Napr. mamička vo veku 30 – 35 rokov, 
chlapček 3 – 4 roky, biznis muž vo veku 35 – 40 rokov, babička a dedko 
a pod. podľa zadania urobíme širší predvýber a ľudí pozveme na 
casting. konečný výber, teda kto bude nakoniec v reklame hrať, 
je už na rozhodnutí režiséra a klienta. 

aBy sme Boli konkrétnejší, našli ste napríklad 
na nitrianskycH castingocH nádejné modelky, 
s ktorými už pracujete na icH kariére?
Daria Darvašiová: áno, castingy v Nitre majú naozaj veľký úspech: 
dve z dievčat ktoré sme v Nitre objavili, sa dokonca zúčastnili súťaže 
Femme Fatale, ktorú naša agentúra každoročne vyhlasuje v spolupráci 
s časopisom la Femme. mladšia z nich zatiaľ kvôli veku nepracuje, 
ale tá staršia sa stala úspešnou a obsadzovanou modelkou, ktorá si 
na svoje konto môže pripísať množstvo módnych prehliadok. ďalších 
6 dievčat „sledujeme“ – to znamená čakáme, kým dovŕšia ten správny 
vek, alebo správnu výšku, poprípade kým sa naučia angličtinu.

aký dlHý je proces prípravy nádejnej modelky, 
kým sa stane žiadanou a úspešnou?
Daria Darvašiová: Toto je skutočne individuálne. Asi najlepšie to 
vysvetlím práve na príklade dievčat, ktoré sme objavili prostredníctvom 
castingov v Galérii mlyNy v Nitre: patrícia mala v tom čase 12 rokov
a hoci je neuveriteľne krásna – jej vek neumožňuje aktívne sa 
venovať modelingu. Absolvovala u nás prípravu, ktorá zahŕňa výuku 
chôdze na móle a pózovania pred fotoaparátom. Vo veku 13 rokov 
sa zúčastnila súťaže Femme Fatale a ešte stále čakáme na ten 
„správny“ vek, keď svoju kariéru naplno odštartuje. barbora mala 
v čase nášho prvého stretnutia 15 rokov a rovnako ako patrícia 
aj ona absolvovala prípravu a zúčastnila sa súťaže Femme Fatale. 
Avšak vďaka svojmu veku hneď začala pracovať - takže pre patríciu 
je proces prípravy 2 roky, zatiaľ čo pre barboru iba 4 mesiace.

dostali už Bežní ľudia, zaregistrovaní na 
nitrianskycH castingocH pre divíziu cHarlie 
BroWn, nejakú konkrétnu prácu?
zora Leščáková: Andrea hodúlová sa v Nitre zaregistrovala v marci 
a hneď po prvom castingu v máji, na ktorý sme ju pozvali, dostala 
vedľajšiu rolu v reklame na GARNieR – farba na vlasy. Reklama sa 
točila v prahe s ruskou herečkou ekaterinou klimovou a bude bežať 
iba v Rusku. ivana zahnášová účinkovala v reklame pre čSob banku, 
peter Gese pre internetový spot na fínsku vodku.

v akýcH sumácH sa priemerne poHyBujú 
zároBky za účinkovanie v reklame?
zora Leščáková: Najnižšia sadzba je za komparz. je to pozadie 
v reklamách, kde žiadneho človeka nevieme identifikovať a pohybuje 
sa zväčša 40 euR za 12 hodín nakrúcania. komparz nemusí chodiť na 
žiaden casting, oslovíme ľudí z našej databázy podľa zadania klienta. 
honorár za reklamu sa vždy líši a závisí od viacerých faktorov. či ide 
o hlavnú, vedľajšiu rolu, epizódu, od územia, na ktorom bude reklama 
použitá, od dĺžky nasadenia reklamy (rok, mesiac...) a nakoniec od 
nosičov, čiže či bude v TV, na inzercii, billboardoch, internete a pod. 
Samozrejme tu zohráva rolu aj veľkosť klienta, mobilný operátor
zaplatí účinkujúcim viac ako napr. regionálne rádio. epizóda sa 
pohybuje cca od 166 euR, hlavná rola sa môže pohybovať radovo 
v tisícoch eur.

čo By ste odkázali ľuďom, ktorý nevedia 
premôcť svoje záBrany, aBy sa priHlásili?
Daria Darvašiová: mohla by som uviesť naozaj veľa príkladov 
dievčat, ktoré o modelingu nikdy nesnívali hlavne preto, lebo boli 
presvedčené, že nie sú krásne. potom ich rodina, priatelia či okolie 
presvedčili, aby to vyskúšali a prišli na casting. A práve toto im úplne 
zmenilo život a poskytlo šancu, o akej sa môže iba snívať! za všetky 
tieto dievčatá spomeniem kingu Rajzák, najúspešnejšiu slovenskú 
modelku všetkých čias – objavená mimochodom tiež v nákupnom 
centre. o kinge je známe, že dlho o modelingu pochybovala a neverila, 
že by mohla mať úspech a už vôbec nesnívala o tom, čo sa nakoniec 
stalo realitou: kinga už 6 rokov patrí medzi absolútnu svetovú špičku 
v modelingu a jej kariéra je až neuveriteľne závratná! Takže náš 
odkaz smeruje na okolie týchto dievčat: ak máte pocit, že vaša 
dcéra, kamarátka, známa, príbuzná alebo niekto, koho poznáte, by 
to mal skúsiť – pozvite ju na casting – možno práve vy budete mať 
zásluhu na tom, ak jedného dňa bude úspešnou modelkou.

čo By ste odkázali a popriali našim čitateľom?
Daria Darvašiová: Najprv by sme sa veľmi radi poďakovali GALéRII 
MLYNY za skvelú spoluprácu. čitateľom odkazujeme: 

viac informácií nájdete na: www.exitmm.sk, www.charliebrown.sk 
alebo na facebooku pod menom charlie brown a exit

URčITE PRíďTE NA Náš ďALší 
CASTING DňA 18. 11. 2011 
A MOŽNO ďALšOU hvIEzDOU 
REKLAMY ALEbO MODELINGU 
bUDETE PRávE vY!

práve vy 
môžete 
byť 
hvieZdou  
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16s m h  čižmy-kombinácia kože  59,95 € www.SHOEMANIC.COM

We love shoes
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FUR FANTASTIC

WINTER WONDERLAND

SMH
ČIŽMY-KOMBINÁCIA KOŽE
59,95 €

NEVER 2 HOT
ČIŽMY S VELÚROVOU OPTIKOU
54,95 €

NEVER 2 HOT
NÍZKE ČIŽMY S VELÚROVOU
OPTIKOU  39,95 €

NEVER 2 HOT
NÍZKE ČIŽMY
49,95 €

GAMLOONG
ČIŽMY Z TEXTILU  
49,95  €

GAMLOONG
ČIŽMY 
59,95 €

FUNKY SHOES
ČIŽMY 
59,95 €

GAMLOONG
VELÚROVÉ ČIŽMY
79,95 €

Vzrušujúce, ženské, jemné a teplé. Obujte si topánky na vysokom podpätku s ozdobami z 
umelej kožušiny, celkový vzhl’ad doplňte jemnou kožušinovou vestou a vyrazte do ulíc práve 

takto. Máte pocit, že vyzeráte príliš extravagantne? Pridajte tašku z umelej kožušiny!

Studené odtiene od hlavy až po päty sú jedným z najhorúcejších trendov zimy. Teplé pletené 
svetre s pančuchami alebo podkolienkami a vel’kými zimnými topánkami v jasných farbách vytvárajú 

čistý a dokonalý imidž, ktorého poslaním je byt’ v teple, aj ked’ je hlboko pod nulou.

Galeria Nitra 200x280 2-1 Seite Winter.indd   3 07.10.11   14:45
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AKé SÚ NOVINKY V STAROSTLIVOSTI O PLEť?
od jesene v našich predajniach debutujú novinky zamerané 
proti pigmentovým škvrnám. značky uvádzajú rôzne revo-
lučné séra pre zjednotenie tónu pleti a súčasne redukciu 
vrások. Skvelým príkladom je sérum Lancôme Visionnaire, 
či Repairwear Laser Focus Clinique. pokrokovou novinkou 
je tiež hodvábny omladzujúci krém na krk Anti-Aging Neck 
Cream, keďže popri starostlivosti o pleť často zabúdame 
na partie krku náchylné na ochabnutie. No a v súvislosti 
s trendom používania bezpečných prípravkov bez obsahu 
škodlivín Matis inovoval celú svoju líniu Réponse Jeunesse 
a predstavuje ju vo forme prípravkov bez parabénov. 
pokrokovou novinkou v oblasti odličovania pleti je Collistar 
Micellar Water – micelárna voda, ktorá spája účinok odli-
čovača a čistiaceho mlieka/tonika, takže pleť dokonale vy-
čistí v jednom jednoduchom kroku.  

AKO SI MôŽEME PRIPRAVIť PLEť NA DLHÚ zIMU?
V zime pleť vystavujeme nielen vonkajším nečistotám, 
ale omnoho viac ako v lete aj teplotným rozdielom. pleť je 
preto náchylnejšia na dehydratáciu a vznik prejavov star-
nutia. preto by zimná starostlivosť mala byť výživnejšia 
a intenzívnejšia. je potrebné prispôsobiť ju jednotlivým 
typom pleti, v zásade však platí, že na zimu by sme si mali 
vyberať krémy, ktoré sú hustejšie, koncentrovanejšie. 
pokiaľ pleti nepostačuje používanie denného a nočného 
krému, je vhodné doplniť ich účinok pleťovým sérom a pravi-
delnou aplikáciou masky. 

AKé TYPY KRéMOV MÁM V zIME POUŽíVAť NA DEŇ 
A AKé NA NOC?
denný krém by mal pleť v prvom rade hydratovať a chrániť, 
nočný by mal pleti poskytnúť priestor pre obnovu a re-
generáciu. je potrebné zvoliť si vhodný krém podľa typu 
pleti, pokiaľ má zákazníčka pocit, že si nevie nájsť vhodné 
krémy na zimné obdobie, radi ju privítame v niektorej FANN 
pARFuMéRII, kde jej s výberom poradíme. 

dôležité je tiež používanie krémov s ochranným faktorom, 
pretože zima nás pred slnečnými lúčmi nechráni. Naopak, 
pri lyžovačke v slnečnom počasí je pleť vystavená väčšiemu 
slnečnému žiareniu ako v lete, nakoľko na ňu pôsobia aj 
lúče odrážajúce sa od snehu. 

AKé SÚ NOVé TRENDY LíČENIA?
Trendom zostáva bezchybný vzhľad, ktorý zvýrazní prirodzenú 
krásu a zamaskuje drobné nedostatky. základom každého 
vzhľadu je dokonalá pleť, ku ktorej vám pomôžu make-upy 
z našej ponuky. Aktuálne do sortimentu našich parfumérií 
pribudla celá línia minerálnych make-upov Matis Réponse 
Teint, ako aj nový make-up Max Factor Ageless Elixir, kto-
rý spája efekt protivráskového séra a skrášľujúceho make- 
upu. V trendových odtieňoch fialovej, zelenej, hnedej a pet-
rolejovej sa tiež predstavil nový trend líčenia GOSH Magic 
Forest. 

KEď VONKU MRzNE, MÁME POUŽíVAť RÚŽ 
ALEBO LESK?
pleť pier je mimoriadne citlivá, preto odporúčame vybrať 
si rúž alebo lesk s výživnou a hydratačnou konzistenciou
Taký, ktorý pery nielen zafarbí, ale poskytne im aj dostatočnú 
ochranu pred mrazivým počasím. Novinkou, ktorú by ste 
mohli vyskúšať, je farebný lesk Gloss Design Collistar, ktorý sa 
teraz predstavuje v intenzívnych žiarivých farbách vo verzii 
Shock. Svojou farebnosťou tak pripomína rúž, no konzistencia 
má vlastnosti ošetrujúceho lesku.  

JE VHODNé KUPOVAť DEKORATíVNU KOzMETIKU 
AKO VIANOČNÝ DARČEK?
pokiaľ máte istotu, že sa trafíte do vkusu obdarovávanej 
dámy, tak prečo nie? Ak si však nie ste istí svojím výberom, 
odporúčame skôr siahnuť po vôni. V našich predajniach 
sa môžete inšpirovať rebríčkom Top 10 najobľúbenejších 
v kategórii dámskych i pánskych vôní, takže výber je o to 
jednoduchší. 

MÁME SI PRED PLESOM ŠPECIÁLNOU 
STAROSTLIVOSťOU PREDPRIPRAVIť PLEť?
Svoju pleť môžete pred slávnostným líčením rozžiariť zvnútra 
pomocou rozjasňujúceho séra, napr. Matis Radiance 
Revealing Serum, Juvena Specialist Lifting Serum, Collistar 
perfecta Serum alebo aplikáciou masky, ktorá pleť uvoľní 
a vypne, napr. Juvena Instant Optimal Look Mask. 
pred nanesením make-upu je tiež vhodné použiť vhodnú 
podkladovú bázu, ktorá pleť rozjasní a zaručí spoľahlivú 
trvácnosť make-upu. Siahnuť môžete po luxusnej podklado-
vej báze s čiastočkami zlata La prairie Cellular Gold Illusion 
alebo niektorej z podkladových báz GOSH primer Selection.

Na otázky odpovedala spoločnosť FANN parfumérie

Tak ako každý rok, prináša Fann 
množsTvo voňavých noviniek 

a s príchodom vianoc aj 
nádherné darčekové balenia. 
TenTo rok sa v parFumériách 

Fann nesie v slávnosTnej 
aTmosFére – oslavujeme 

20. výročie svojho vzniku 
a zákazníkov si pocTíme 

20.000 darčekmi. 

WINTER 
MAKE-UP 
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115,90 EUR
KABELKA

129,90 EUR
DÁMSKE ČIŽMY

86,90 EUR
PÁNSKE ČIŽMY

www.wojas.sk

Nitra Štefánikova trieda 61, MLYNY 



115,90 EUR
KABELKA

129,90 EUR
DÁMSKE ČIŽMY

86,90 EUR
PÁNSKE ČIŽMY

www.wojas.sk

Nitra Štefánikova trieda 61, MLYNY 

104552 64,90 EUR 105051 86,90 EUR

107551 86,90 EUR 109152 79,90 EUR

DC076063 86,90 EUR

DC076752 129,90 EURDC075451 84,90 EUR EB115753 96,90 EURK991553 66,90 EUR

Módne trendy
jeseň-zima 2011/2012

Kvalitné vypracovanie, precízne detaily a originalita sú zárukou Vašej spokojnosti.
Obdarujte seba a svojich blízkych krásnymi topánkami a exkluzívnymi doplnkami  značky Wojas.

Radosť ich nosiť. 



predajňa Max Leather vám ponúka predaj kvalitných pánskych a dámskych 
kožených búnd, dámsky textil značky pHARD a pánsky textil značky SORBINO. 
Všetky tieto nadčasové modely ako i predaj kvalitnej koženej galantérie 
nájdete v predajni Max Leather na 1. poschodí Galérie mlyny v Nitre.
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Winter
fashion
passport

Strieborná 

vetrovka na zips 

175 EUR

čierna vetrovka s kožušinou z líšky 320 EUR

Tyrkysová športová 

bunda z kože 

182 EUR
kožená bunda farby 

camel s líščou 

kožušinou 219 EUR

hnedá kožená bunda 

s kožušinou z mývala 

275 EUR



šedé dámske 

kožené sako 

182 EUR

hnedá kožená pánska 

bunda na zips 

s vreckami 195 EUR

kožená bunda 

farby koňaku 

192 EUR

Sivá kožená 

bunda na zips 

192 EUR

pánsky kožuch 

z barana 

370 EUR

bunda z brúsenej kože s patentnými 
gombíkmi 189 EUR

čierna pánska kožená

bunda s kožušinovým 

golierom 195 EUR



carvinG
moderné 
lyžovanie

Začiatkom 90-tych rokov 20. storočia zaznamenali 
lyže dôležitú konštrukčnú zmenu. Nová geometria 
značným spôsobom ovplyvňuje jazdné vlastnosti 
lyží. Označenie týchto lyží a štýlu lyžovania pochádza 
z anglického „carve“ rezať. Okrem rezaných oblúkov 
po hranách však takéto lyže možno bez problémov 
viesť aj v driftovom (klasickom, šmýkanom) oblúku. 
Práve to robí carvingové lyže široko spektrálnymi 
v ich možnostiach použitia.

VYKROJENIE
Vykrojenie je typickým a podstatným znakom carvingových 
lyží a predstavuje ich bočnú geometriu. Meria sa 
na najširších miestach (špička a päta) a na najužšom mieste 
(stred lyže). Z vykrojenia vyplýva rádius (v metroch), ktorý 
udáva polomer oblúka, kde sa lyže najlepšie točia.
Prehľad v súčasnosti používaných rádiusov:
Veľký rádius nad 18  m / Racecarver, Freeride, Freestyle, Cross 
Dlhé obrátky, dobré kĺzavé vlastnosti, pokoj a stabilita 
Stredný rádius 13  m - 17  m / Allround Carver
Stredné vykrojenie pre univerzálne použitie
Malý rádius pod 13  m / Slalom Carver
Silné vykrojenie pre krátke obrátky o vysokom tempe, 
obratné z hrany na hranu
V Allround oblasti sú v posledných rokoch v trende silne 
vykrojené lyže, ktoré sú ale po celej dĺžke o niečo širšie – 
ľahko sa vedú (aj v horších podmienkach), odpúšťajú chyby 
a ponúkajú veľa zábavy v obrátkach. Po celej dĺžke sú 
výrazne širšie Freeride a Freestyle lyže. Majú ale miernejšie 
vykrojenie – pre potrebný vztlak na hlbokom snehu, alebo 
optimálnu stabilitu v ski parku, na U-rampe a pod.

TYPY CARVINGOVÝCH LYŽÍ 
Nie sú carvingy ako carvingy! Jazdné vlastnosti lyží závisia 
od množstva rôznych parametrov (napr. konštrukcia, 
geometria, použité materiály, tvrdosť atď.). Jednotlivé typy 
lyží sa líšia svojimi charakteristickými znakmi, ktoré určujú 
spôsob ich použitia.Hranice medzi jednotlivými skupinami 
sú však veľmi plynulé, preto presné zaradenie lyží nie je vždy 
také jednoduché.

DETSKÉ & JUNIORSKÉ CARVERY
• Veľmi ľahká, sily šetriaca konštrukcia
• Rádius leží podľa dĺžky medzi 8 a 16  m
• Mäkký flex lyží pre začiatočníkov
• Rešpektujú prirodzenú lyžiarsku techniku detí
• Bezpečná priľnavosť hrán aj na tvrdých zjazdovkách

ALLROUND CARVER - pre ambicióznych lyžiarov
• Lyže nemajú tak výrazné vykrojenie
• Rádius medzi 12 a 18  m
• Škála od modelov pre začiatočníkov až po športové lyže
• Viac zábavy pri menšej námahe
• Istota vďaka dobrej priľnavosti hrán

• Rýchle pokroky pri učení sa, zaťažené sú lyže, nie telo 
• Väčšinou tolerantné, chyby odpúšťajúce
• Vďaka širšej geometrii vhodné aj na horšie podmienky
•  All Mountain: Allround lyže širšie krojené po celej dĺžke - 

ľahko sa vedú, odpúšťajú chyby aj na zlom snehu a sú úplne 
univerzálne: na zjazdovku aj voľný terén

LADY CARVER - pre športové dámy
• Skonštruované špeciálne pre potreby žien
• Nižšia hmotnosť a vyššia pružnosť 
• Obratnejšie a točivejšie
•  Dopredu posunuté montážne body viazania pre lepšie, 

rýchlejšie a lepšie kontrolované obrátky

RACE CARVER - pre športového lyžiara
• Kráľovská trieda carvingových lyží
• Drahé a veľmi kvalitné carvingové lyže
• Vybavené viacerými externými tlmiacimi prvkami
• Geometrie osvedčené v športovom lyžovaní 
• Stabilné a bezpečné aj v najvyšších rýchlostiach
• Lepšia priľnavosť hrán na tvrdých zľadovatených zjazdovkách

FREESTYLE - pre individualistov
• Twin Tip: lyže majú zahnutú špičku aj pätu
• Robustné konštrukcie, ktoré pri všetkom „spolupracujú“
•  Široká geometria, široký stred lyže: dobrý vztlak na prašane 

ako aj dobrá stabilita na prekážkach 
• Park & Pipe: umožňujú najlepšie triky a najvyššie skoky 
• Powder-Freaks: celá hora s prašanom je tvoj „park“
•  Twin Tip: symetrická päta a špička pre jazdu v oboch 

smeroch

FREERIDE - pre lyžovačku na aj mimo zjazdovky
• V porovnaní s Allround Carver o cca. 6 – 8 mm širšie 
• Ďalší vývojový stupeň Allround kategórie
• Veľmi stabilné kvalitné konštrukcie
• O niečo menší rádius ako Allround modely
• Vďaka väčšej ploche sa „vznášajú“ na hlbokom snehu
• Na upravenej zjazdovke sa správajú veľmi tolerantne 
• Možnosť užiť si v každom teréne

ZÁKLADNÉ KONŠTRUKČNÉ TYPY A JADRÁ
CAP KONŠTRUKCIA
Do umelohmotného skeletu sa vkladá jadro a ostatné 
vrstvy a spolu sa zlepia. Skelet preberá podstatný podiel 
na vlastnostiach lyže a je nosnou časťou konštrukcie. Vnútro 
má na jazdné vlastnosti menší vplyv. Väčšinou cenovo 
výhodnejšie lyže s dobrým prenosom síl a priľnavosťou hrán. 
Tolerantné, mäkkšie lyže aj pre začiatočníka.

SANDWICH SIDEWALL KONŠTRUKCIA
Jednotlivé stavebné časti sa do formy ukladajú vrstvene. 
Sidewall (bočné steny) nad hranami nie sú zodpovedné len 
za krytie jadra, ale majú zásadný vplyv na rovnomerný prenos 
síl na hrany po celej dĺžke. Výhodou je vynikajúca priľnavosť 
hrán a stabilita aj vo vysokých rýchlostiach. Podstatný vplyv 
na jazdné vlastnosti a správanie sa lyží má jadro lyže. 
Drevené jadro pozostáva väčšinou z rôznych, vo vrstvách 
uložených druhoch dreva (napr. topoľ, jedľa, osika). Drevo 
ponúka výnimočne vysokú elasticitu a spätné sily a má navyše 
veľmi dobré tlmiace vlastnosti.
Umelohmotné jadrá sa neobjavujú len v začiatočníckom 
a cenovo nízkom sortimente lyží. Najčastejšie sa ako materiál 
jadra používa Polyuretán, ale aj iné vysokomolekulárne 
materiály s nízkou hmotnosťou. 
Kombinované konštrukcie jadra: často sa používa aj 
kombinácia umelej hmoty a dreva, pri ktorej sú drevené jadro 
alebo drevené profily vsadené do umelej hmoty. Použitie: 
prevažne Allround, ale aj Race.
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249,99
EUR

799,99
EUR

cloud6

race d2 sl

Dámske carvingové lyže 
vhodné najmä pre lyžiarky 
očakávajúce pohodlnú jazdu. 
Ideálne pre jazdkyne, 
ktoré uprednostňujú ľahší 
terén a stredné tempo.

Women Flex Zone.
Dĺžky: 142-163 cm
Polomer: 13 m (156 cm)

Ponuka s viazaním 
XTL 9 Lady One 

Aktuálnu ponuku lyží a snowboardov nájdete v predajni INTERSPORT v Galérii MLYNY v Nitre.

Slalomové carvingové lyže 
využívajúce konštrukciu 
Doubledeck zaručujú 
najradikálnejšie oblúky 
a najtesnejšiu líniu pomedzi 
brány. Agresívne, súčasne však 
flexibilne ovládateľné lyže, 
ktoré máte v každej situácii 
pevne pod kontrolou. 

Konštrukcia D2 Doubledeck, 
drevené jadro.
Dĺžky: 155, 160, 165, 170 cm
Polomer: 11,5 m (165 cm)

Ponuka s viazaním 
Neox TL 12

RASTÚCE

Nikdy predtým sa neoplatilo rásť 

tak ako teraz!
Vždy najnovší model. Vždy správna dĺžka. Vždy bezpečná jazda.

Celkom jednoduché s lyžami, ktoré rastú s dieťaťom.  

A super výhodne!

Kúpite detské lyže (do 140 cm) a zaplatíte malý príplatok, 

iba 10,00 €. Do dvoch rokov si potom prídete pre nový 

model (do 150 cm) iba za neuveriteľných 25,00 €.  



aké sú nové trendy účesov?
do popredia sa dostavajú účesy dvoch zásadne rozličných skupín. 
účesy pre dámy a slečny, ktoré vyžarujú ženskosť a sexappeal 
súčasne a na druhej strane účesy pre dámy, kde je cítiť silný 
vplyv pánskej módy. Tieto podčiarkujú silnú stránku žien, ich vôlu 
bojovať s nástrahami osudu, ale i jednoduchosť krásy, ktorú si 
možno my muži tak nepriznáme, ale veľmi sa nám na ženách 
páči.

čo je na zimu praktickejšie, vlasy dlHé 
aleBo krátke?
To samozrejme závisí od typu a jednotlivej osobnosti klienta. 
ľudia sú zvyknutí na svoju dĺžku vlasov a len veľmi neradi robia 
zásadnejšie zmeny. záleží i od nášho zákazníka, aké má nároky 
na úpravu a starostlivosť. V tomto prípade radšej pozvem ľudí, 
nech sa zastavia u nás v salóne a určite mu niekto od nás rád 
ochotne a odborne poradí. 

aké farBy Budú in túto zimu?je pravda, 
že v zime sa Hodia skôr tmavšie odtiene?
pre každého človeka treba vyberať farbu individuálne, neexistuje 
všeobecný vzorec. Našim zákazníkom vždy podľa potreby vybe-
ráme tú správnu farbu tak, aby sa cítíli spokojní. Na mieste je 
aj otázka, či sa chceme farbou vlasov prispôsobiť zimnej móde 
a isť do tmavšej alebo práve budeme bojovať proti zimnej 
depresii so živšou a svetlejšou farbou a budeme tak povediac 
žiariť na ostatných ľudí a roznášať pohodu. Tu ale musím hneď 
podotknúť, že vždy s rozumom. 

môžeme v zime používať vlasové ozdoBy?
prečo nie. Treba si však zvážiť, či budeme zároveň používať čiapky 
alebo iné prikrývky hlavy. Ale ak pôjde slečna či dáma niekam 
do spoločnosti, tak určite áno.

sú nejaké novinky v oBlasti plesovýcH 
účesov?
keďže plesové účesy idú s módou, noviniek je neúrekom. ide 
o rôzne štýly, použitie ozdobných vlasových doplnkov, ktoré sú 
teraz v môde. pokiaľ chce dáma v spoločnosti zažiariť, určite 
radím účes od profesionála. V perfektne zvládnutých detailoch 
je krása a tak sa už teraz teším na plesovú sezónu a všetky 
krásne výtvory, ktoré u nás v Salóne Schwarzkopf professional 
vytvoríme.

prináša spoločnosť scHWarzkopf 
professional nejaké novinky 
z oBlasti vlasovej kozmetiky?
Spoločnosť Schwarzkopf professional priniesla na trh nový rad, 
určený pre pánov, s názvom 3D MENSION. ide o vlasovú kozme-
tiku od stylingových prvkov, ktoré sú určené práve pre potreby 
pánov a doteraz mali rôzne malé rezervy, až po šampóny na vla-
sy pre rôzne typy vlasov. Sú tu aj veľmi taktné farby nielen pre 
pánov so šedinami, ale aj pre pánov, ktorí chcú zmeniť nádych 
štýlu a nechcú, aby si ich zmenu ihneď niekto všimol. ďalej mu-
sím spomenúť nové oleje BC Oil Miracle, ktoré zničeným a vy-
sušeným vlasom okamžite navracajú prirodzené zdravie a lesk. 
Všetky uvedené novinky, ako i milý a ochotný personál nájdete 
u nás v Salóne Schwarzkopf professional na prízemí obchodnej 
Galérie mlyNy v Nitre. Nájdite si v tomto predvianočnom zhone 
chvíľku pre seba a príďte nás navštíviť. 
Radi Vám poradíme a odborne sa o Vás postaráme.

Na otázky odpovedal pán Filip šándor zo Salónu Schwarzkopf 
professional v Galérii mlyNy v Nitre.
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schWarZkopf 
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čo nové prináša sezóna zima 2011 
do vlasovej úpravy a tvorBy?
úprava vlasov prechádza každú sezónu množstvom inovácií a rôz-
nymi novými trendmi. Našich zákazníkov by som v prvom rade 
upozornil na novinky z oblasti pestovania zdravia vlasov. jednou 
z takýchto noviniek v Salóne Schwarzkopf professional je brazíl-
sky keratín, čo je procedúra na vyživenie a okamžitú regeneráciu 
i veľmi zničených vlasov. Táto procedúra sa stáva veľmi žiadanou  
pre jej skutočne rýchle a viditeľné výsledky. ďalej môžem spome-
núť náš nový výrobok, ktorý pochádza z izraela a obsahuje vý-
ťažky z mŕtveho mora. používa sa na zakrytie riedkych vlasov, má 
úžasný efekt a je určený ľuďom, ktorí majú problémy so svojou 
hustotou vlasov a nechcu používať nič, čo nie je čisto prírodné.

dajú sa vlasy pripraviť na dlHodoBý poByt 
pod čiapkou?
je to klasický zimný problém, riešenie je však jednoduché. Stačí, 
ak si klientka nosí v kabelke jeden zo spray kondicionérov a kedy-
koľvek si môže urobiť základnú úpravu vlasov. pre dámy, ktoré 
by sa chceli venovať tomuto problému z väčšej hĺbky, môžem 
odporučiť rad vlasovej kozmetiky bc Smoothshine, ktorá pomá-
ha proti vyliezaniu nepoddajných vlasov spod čapice a uľahčuje 
rozčesávanie a krásne vonia.

ak mi vlasy v zime viac mastnejú, 
máme používať kondicionér?
používanie kondicióneru sa môže obmedziť, záleží od danej situácie 
a zákazníčky. jemné zvýšenie mastenia vlasov neznamená hneď 
pohromu, predsa je tu zima a telo sa s tým vyrovnáva občas inak, 
aby sme chceli. Ak sa však vlasy nadmerne mastia, doporučujeme 
tento problém konzultovať s odborníkom viac. V prípade potre-
by máme produkty rady BC Deep Cleansing, ktoré riešia i takéto 
problémy.
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